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ЗА ПРОЕКТОТ: 
 

 

 
 

Проектот “Младински амбасадори за неформално учење” (YAMNFL) ја започна својата 

имплементација во декември 2019 година. Проектот собра партнери од 11 земји: Društvo za 

razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Ново место / Словенија); Здружение Иднината сега 

(Софија / Бугарија); Косовски центар за дипломатија (Приштина / Косово*); Обединети 

друштва на Балканот (Солун / Грција); Youth 4 Society (Тирана / Албанија); Центар за 

интеркултурен дијалог (Куманово / Северна Македонија); Asocijacija za demokratskiprosperitet 

– ZID (ADP-ZID) (Подгорица / Црна Гора); NGO IUVENTA (Шабац / Србија); Turk Girisim ve 

Is Dunyasi Konfederasyonu (Истанбул / Турција); TDM 2000 (Калиари / Италија) и Локалната 

демократска агенција Мостар (Мостар, Босна и Херцеговина) кој воедно е и проектен лидер. 

 
 

Проектот има за цел да го промовира учеството во активности за неформално образование и да 

ја промовира важноста од потврдување и препознавање на компетенциите стекнати надвор од 

средината на формалната образовна со користење на иновативни методологии. 

 

Проектот има за цел да го нагласи сето она што досега е направено на подрачјето на земјите 

учеснички, преку активности организирани по почетниот состанок во Северна Македонија. 
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Пандемијата КОВИД-19 го прекина спроведувањето на активностите во еден период, но преку 

ентузијазмот на нашите партнери и мотивацијата на младите, продолживме со истото штом се 

создадоа услови. 

 

Проектот се заснова на неформално образование и работи на развивање на нова методологија на 

„Амбасадор за неформално образование на младите“, обучени млади луѓе кои можат да користат 

пеер-то-пеер пристап обезбедување на нивното искуство за да ги инспирира другите млади луѓе 

и релевантните учесници подобро да го вреднуваат и користат искуството од НФУ. 

 

ШТО СМЕ РЕАЛИЗИРАЛЕ СО ОВОЈ ПРОЕКТ: 

 
Првата активност со која проектот официјално започна беше почетниот состанок. Почетниот 

состанок беше реализиран во Куманово, Северна Македонија во јануари 2020 година. За време 

на почетниот состанок, партнерите имаа можност да се запознаат меѓусебно, да ги споделат 

своите искуства во врска со НФО, како и работата заедно на активности кои ќе се реализираат 

во наредниот период. Состанокот беше искористен и за подобро разбирање на проектот, 

споделување задачи и решавање на најдобриот можен модел на комуникација. 

 

 
Втората активност беше официјалното отворање на конференцијата во 11 земји кои се учесници 

во проектот. Според ситуацијата што ни се случи, не сите организаци на проектот имаа можност 

да организираат конференција во живо, туку тоа го направија преку онлајн платформи и на тој 

начин ги поканија засегнатите страни, младите и сите засегнати страни да се приклучат во 

претставувањето на проектот а од друга страна и учество во истата. Конференциите собраа над 

500 луѓе кои се запознаа со самиот проект. 

 
Нешто што секако привлече големо внимание од сите партнери е третата активност, имено 

истражување на постоечките политики за препознавање и валидација на неформалното 

образование како и каталог на успешни приказни на млади луѓе преку неформални активности. 

Многу е интересно да се забележи дека претежно земјите-учеснички во проектот немаат 

развиени политики кои ја признаваат НФУ, но преку други активности ги спроведуваат и се 
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признати во некои други закони. Исто така, успешните приказни на Исидора, Андријана, Милош, 

Анѓела, Иван, Ана, Мелиса, Јанис им дадоа задоволство и мотивација на младите да се пријават 

на проектот и на тој начин да дадат свој скромен придонес за подобро разбирање на светот на 

НФУ. 

 

 
Нешто што сите го чекаа и некаде каде што значеше продолжување на проектот е младинската 

размена во Каљари, Италија на 1ви август 2021 година. Младинската размена беше организирана 

од страна на организацијата ТДМ 2000 кои се исто така партнери во самиот проект. Младинската 

размена собра околу 25 млади луѓе од 11 земји со цел размена на идеи, мислења, информации за 

НФУ. За време на размената, младите имаа можност да научат што е НФО и да научат за 

методите за препознавање и потврдување на НФУ во Европа и како младите можат да 

придонесат за промоција на НФУ во земјите кои се членки на проектот. Оваа обука исто така 

послужи за создавање мрежа на млади амбасадори кои во иднина ќе бидат дел од проектот во 

својата матична земја. 
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Една од најинтересните активности беше ‘Job shadowing’ каде што по еден млада личност од 

секоја земја замина во друга земја во период од 3 недели, со цел да се „следи (shadow)“ работата 

на организацијата на терен и давање предлози за идни активности што треба да се реализираат. 

Ова дополнително ќе го збогати нивното патување, искуство и ќе им помогне да научат нови 

работи и да запознаат нова култура. Досега се извршени 11 ‘Job shadowing’ , Елса била во 

Истанбул, Мелиса во Солун, Даниела во Мостар, Наталија во Ново Место, Грета во Подгорица, 

Камила во Каљари, Анѓела во Куманово, Сена во Шабац…За нивното искуство можете да 

прочитате на ФБ страницата: https://www.facebook.com/YAMNFL 
 

 

 
 

 

 

 

Во ноември 2021 година, во Мостар беше организиран состанок за среднорочна евалуација, со 

цел следење на проектот за тековните активности и мониторинг на квалитетот и организација на 

други. Во исто време беше организирана уште една младинска размена на која се собраа околу 

25 учесници. На обуката, младите амбасадори го споделија своето искуство за “jobshadowing” 

на работните места, зборуваа за НФО, истражувањето кое што беше направено, и се 

потенцираше дека ке се направи план за следната активност што ќе се организира во 11 земји 

кои се учесници во проектот, локални инфо точки и локални работилници. 

https://www.facebook.com/YAMNFL
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Во секоја земја, локалните партнери заедно со младите амбасадори отворија локални инфо 

пунктови каде младите можеа да добијат информации за се што е поврзано со НФО. На оваа 

конференција во рамки на отворањето на локалните инфо-точки, можеле да присустуват 

различни чинители, млади луѓе, компании, институции, организации кои се занимаваат со оваа 

тема или планираат да се занимаваат со неа во иднина. 

 
Локалните акции собраа повеќе од илјада луѓе во 11 земји. Во секоја земја беа реализирани 4 

работилници, со цел да се гарантира поголемо учество на јавноста, како и достигнување повеќе 

на рурални области каде што идеите за неформално учење обично се помалку познати. На 

создавање работилници и имплементација работеа самите младински амбасадори. Во 4 различни 

работилници, тие мораа да вклучат различни чинители: образовна установа (училиште / 

универзитет), локални институции и компании. Работилниците служеа и за избор на учесници 

за младинската размена во Истанбул. 

 
Последната младинска размена во рамките на проектот беше реализирана во Истанбул, на која 

се собраа околу 55 учесници. Учесници на размената беа млади луѓе кои претходно не биле 

директно вклучени во проектот. Повеќето од младите учесници за прв пат имаа контакт со 

неформалното образование преку оваа размена. 

 

 

 
Она што е во тек и на што во моментов се работи е изработката на политиката за препознавање 

и валидација на НФУ. По собирањето идеи од младите од локалните активности, младите 

амбасадори дадоа дополнителен придонес со нивните идеи во врска со признавањето и 

валидацијата на НФУ. 
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ПОЛИТИКИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ И ВАЛИДАЦИЈА НА НЕФОРМАЛНОТО 

УЧЕЊЕ ВО ЗЕМЈИТЕ ШТО УЧЕСТВУВААТ НА ПРОЕКТОТ: 
 

Претходната публикација направена преку проектот Млади амбасадори даде преглед на 

фактичката состојба на земјите учеснички во проектот. 

 

Да се потсетиме, ЕУ и Советот на Европа го дефинираат неформалното образование како 

целисходно и доброволно образование кое се одвива во различни средини и ситуации, за кои 

обуката и учењето не се задолжително нивна единствена или главна активност. 

 

Валидација на неформално образование и признавање во земјите кои се членки на проектот во 

суштина не постојат. 

 

АЛБАНИЈА 
 

Во Албанија нема посебен закон за НФО, но тоа е покриено како дел од различни национални 

стратегии за образование на граѓанското општество за Акциониот план 2015-2020. 

 

Законот бр. 75/2019 „За млади“ го дефинира неформалното образование за млади како било која 

активност организирана и прилагодена за младите, надвор од формалниот образовен систем, врз 

основа на потребите и интересите на младите, принципите на волонтерство и активно учество 

на младите во процесите на учење, за развој на личните потенцијали, активно учество во 

општеството и пристап до пазарот на трудот. 

 

Член 7 од овој закон е пропишано дека единиците на локалната самоуправа развиваат и 

спроведуваат локални политики во областа на младите, а се одговорни за: промовирање на 

младинското волонтерство и нивното неформално образование и др. 

 

Член 14 Младинската работа се реализира со ангажирање и активирање на младите во 

активности кои ги одразуваат нивните потреби, интереси, идеи и искуства. Преку овој процес на 

неформално учење, младите се стекнуваат со знаења, вештини, вредности и ставови потребни за 

личен развој, социјална интеграција и активно граѓанство. 

 

БУГАРИЈА 
 

Во Бугарија професијата младински работник е регулирана со Законот за млади (2012), во чиј 

текст стои дека се работи за полнолетно лице кое поминало специјална обука за работа со млади 

луѓе. Националната стратегија за млади (2012-2020) ги гледа младите работници како примарен 

ресурс за постигнување на целите на младинската политика, опишувајќи ги како 

„специјалисти кои играат клучна улога во личниот, социјалниот и економскиот развој и 

зајакнувањето на младите луѓе“. Подоцна беше воведен во Национална класификација на 

професиите и занимањата во Бугарија. 

 

Накратко, професијата младински работник е законски признаена во Бугарија, но она што 

генерално се подразбира под „младински работник“ е „социјален работник“, што е малку 

поинаку. Една суштинска разлика е што во младинската работа младите се главниот фокус и има 

добри можности за превентивна работа, додека во социјалната работа младите се почесто на 

маргинални позиции. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
Сертификација - значи објавување на релевантни образовни документи со кои се потврдува 

дека резултатите од учењето и вештините стекнати од страна на едно лице преку формално или 

неформално образование се верификувани и потврдени од надлежните органи, во согласност 

со однапред утврдени критериуми и стандарди. 

 

По завршувањето на формалните програми за образование на возрасни: основно и средно 

образование или нивни поединечни делови, како и обука и преквалификација, на учесниците 

им се издаваат јавни документи - уверенија и дипломи кои имаат иста важност како да се 

стекнати во текот на редовното образование или јавни потврди важечки во завршени програми 

за обука. Образованието за возрасни, како и издавањето на документи стекнати со полагање 

магистерски испити се регулирани со прописи од областа на образованието на возрасните и/или 

прописи за занаетчиство. 

 

ГРЦИЈА 

 
Во моментов не постои сеопфатна национална рамка за признавање на НФО во Грција. Правна 

рамка заснована на заеднички принципи за формално образование и обука за возрасни сè уште 

не е воспоставена, а алатките за документирање на знаењата, вештините и компетенциите 

стекнати преку НФО и НФУ не се систематски развиени. 

 

Образованието обезбедено во организиран образовен контекст надвор од формалниот 

образовен систем може да доведе до стекнување на национално признати сертификати. Тоа 

вклучува стручна обука, доживотно учење и општо образование за возрасни. Таа има за цел да 

подобри низа вештини и компетенции, да ја развие свеста во општеството, да им помогне на 

поединците да донесуваат одлуки и да градат самодоверба. Неформалното образование, исто 

така, треба да биде доброволно и достапно за сите со цел да продолжи да се развиваат проекти 

за такви ранливи групи. 

 

Од друга страна, за подобро разбирање на развојот на признавањето на неформалното 

образование во Грција, важно е да се истакнат дефинициите што се користат во земјата во 

однос на неформалното учење во споредба со онаа дадена во Препораката на Советот од 2012 

година за признавањето на неформалното образование. НФО во Грција ја нема истата 

дефиниција како во другите земји. 

 

Во согласност со грчкиот закон (Закон 3879/2010), неформалното образование вклучува: 

● Почетна стручна обука; 

● Континуирана професионална обука; 

● Општо образование за возрасни; 

● Час за стажирање, кој е четврта година по завршувањето на средното стручно училиште; 

 

ИТАЛИЈА 
 

Закон бр. 92/2012 за реформа на пазарот на труд дава официјална дефиниција за доживотното 

учење: “поимот доживотно учење се однесува на сите активности за учење кои формално и 

неформално се спроведуваат во текот на животот со цел да се подобрат знаењата, вештините и 

компетенциите во личните, граѓанските , социјална и/или перспектива за вработување”. 
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Неформалното учење е намерно избрано учење кое се одвива надвор од системот на формално 

образование и обука. Се одржува во секоја организација за целите на образование и обука, исто 

така во доброволни тела, национални организации за државни служби, организации или 

компании од приватниот социјален сектор. 

 

Информалното учење се однесува на активности кои се спроведуваат во секојдневниот живот, 

на работа, дома и во слободното време, дури и без намерни избори. 

Исто така, истиот закон предвидува воспоставување национален јавен систем за сертификација 

на компетенции врз основа на минимални стандарди за услуги и униформи низ целата земја. 

„Сертификати кои можат да се сертифицираат“ се структурирана комбинација на знаења и 

вештини препознатливи како формативни кредити преку посебна постапка за валидација на 

неформално и информално учење. Сертификацијата на компетенциите се дефинира како јавна 

работа која обезбедува транспарентност на учењето и признавањето, во согласност со целите 

поставени од Европската Унија. Сертификатот, дипломата или квалификацијата формално 

потврдува дека оценувањето и валидацијата се извршени од јавна институција или овластен 

субјект. 

 

КОСОВО 
 

Косово има развиено национална регулаторна рамка која е усогласена и усогласена со 

Препораката на Советот за валидација на неформално и информално учење. Главната политика 

и правна рамка се воспоставени, а подзаконската регулатива се спроведува од 2019 година. 

Регулаторната рамка ги опфаќа и високото образование (ВИ) и стручното образование и обука 

(СОО), вклучувајќи го и почетното и континуираното СОО, но не и општото образование. 

 

Аранжманите за валидација се поврзани со Косовската рамка на квалификации (KQF) и само 

квалификациите одобрени и регистрирани во KQF може да се доделат преку валидација на 

претходно учење. Резултатите од учењето се референтни точки за валидација, овозможувајќи 

стекнување на делумни или целосни квалификации преку валидација на претходното учење. 

 

Процесот на валидација се состои од четири фази: 

 Идентификација; 

 Документација; 

 Проценка; 

 Сертификација на резултатите од учењето. 

 

Сите овие се поддржани со насоки и советување од страна на практичарите за валидација како 

што се координаторите, менторите и внатрешните и надворешните оценувачи. Сепак, 

вклученоста на социјалните партнери е многу слаба, а во комбинација со слабата посветеност на 

владата да ослободи ресурси за дополнителен персонал на Национален орган за квалификација 

(NQA) остануваат најголемите предизвици за ефикасно спроведување на процесот во иднина. 

 

ЦРНА ГОРА 
 

Законот за државните стручни квалификации им овозможува на поединците да се стекнат со 

државна професионална квалификација на различни начини: 
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 завршување на модулите кога јавно валидна образовна програма се заснова на неколку 

професионални стандарди; 

 тестирање знаења, вештини и компетенции по завршување на програмата за 

образование на возрасни во согласност со испитниот каталог; 

 преку проверка на знаењата, вештините и компетенциите директно во согласност во 

согласност со испитниот каталог. 
 

Образовните програми чие завршување води кон стекнување на квалификации на ниво на 

образование се засновани на повеќе професионални стандарди. Професионалната 

квалификација се заснова на единствен професионален стандард. Доколку образовната програма 

е модулирана, можно е да се стекне професионална квалификација со пополнување на одреден 

модул заснован на стандарди на занимање. Така, модуларизираните програми за стручно 

образование им овозможуваат на оние кои го напуштиле образованието, на возрасните кои сакаат 

постепено да стекнуваат ниво на образование или на учениците со посебни образовни потреби 

да стекнат професионална квалификација за еден дел од програмата (модул). 

 

Кога зборуваме за Законот за НФО, нема посебен, но преку Законот за млади се гледа дека 

НФО има големо влијание врз младите. 

 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Единствената стратегија која го споменува неформалното образование во Северна Македонија 

е Националната стратегија за млади (2016-2025). Поточно, во оваа стратегија како една од 

главните цели се смета: “Да се прилагоди правната рамка на неформалното образование во 

согласност со природата на младинскиот сектор и со широка примена на ЕУ-стандарди.” 

 

Под оваа цел се наведени неколку мерки: 

 Проширување на критериумите за понудувачи на НФО акредитирани од државата, 

односно примена на европските препораки и насоки за идентификување и акредитација на 

неформалното образование, земајќи ги предвид специфичностите на младинскиот сектор. 

 Акредитација на младинските и други граѓански организации кои нудат НФО. 

 Признавање, споредливост и пренос на вештини и знаења преку примена на механизми 

слични на Europass. 

 Редовни истражувања за социоекономското влијание на НФО. 

 Поддршка за унапредување на квалитетот при реализирање на НФО. 

 Понатамошна промоција на концептот за неформално образование пред останатите 

социјални партнери, особено субјектите на пазарот, во делот признавање на стекнатите 

вештини и компетенции. 

 

СРБИЈА 
 

Покрај фактот што Национална асоцијација на практичари за младинска работа (НАПОР) има 

развиено наставна програма за различни нивоа на образование за младинска работа, НФУ се 

уште е само мал дел од Националниот закон за млади во дефиницијата за младинска работа. Во 

2022 година, ќе има голема ревизија на Националната стратегија за млади и Законот за млади, 

каде што планираат да наведат различна цел на стратегијата (конкретно само за младинска 

работа) и прецизно да дефинираат каде би можеле да работат младинските работници, така 

што треба да се знаат стандардите за неформално учење. 
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На Собранието на НАПОР на 29 јануари 2022 година имаше планови за во иднина за развој и 

афирмација на професиите во контекст на младински клубови и младински центри, образовен 

процес кој ќе биде акредитиран од национални институции, сертификати и дипломи. 

 

СЛОВЕНИЈА 
 

НФУ одговара на потребата да се земат предвид способностите и вештините стекнати во текот 

на животот без потреба од диплома што го докажува тоа. Доживотното учење е неопходно како 

резултат на безбројните промени со кои треба да се соочиме, бројните барања на општествениот 

контекст (културен, економски и сл.). Времето кога образованието беше синоним за школување 

заостануваше, бидејќи образованието оживува од димензијата на доживотното учење, 

станувајќи клучен елемент за развојот на сегашните општества, општества за обука и знаење. 

 

Во Словенија, од вклучувањето на учениците во училишниот живот, формалното и регулирано 

образование во училница стана компатибилно со други НФО активности, како што се оние 

поврзани со спортот, културата и слободното време. И во градинката и во основното образование 

и во активностите за НФО се користат различни методологии и високо партиципативни 

активности каде што ученикот е главен актер и во соработка со соучениците постепено 

постигнува самообразование и созрева низ процесите на учење. Соработка. Затоа, кога ќе 

достигнат адолесценција, тие имаат широка позадина во користењето на овие техники развиени 

во областа на образованието и нивниот позитивен придонес во наставниот процес. Кога станува 

збор за активности кои ги практикуваат доброволно и надвор од наставата, учениците 

покажуваат попозитивна предиспозиција и генерално постигнуваат многу задоволителни 

резултати од образовен аспект. 

 

ТУРЦИЈА 
 

Методите на неформално учење во Турција генерално се дефинираат како доживотно учење. 

Познато е за обезбедување на стручни курсеви или обука за жени. Сепак, методите на 

неформално учење базирани во Европската Унија им овозможуваат на луѓето од сите возрасти 

да се специјализираат за одредена тема и да се квалификуваат за меѓународно признат 

сертификат. Во исто време, тоа помага да се направи разлика во општеството, подобро го 

интернализира прашањето и им овозможува слободно да се изразуваат во процесите на 

донесување одлуки. Оваа техника, која му помага на секој поединец да учи, без разлика на 

возраста, му овозможува на субјектот да биде поиздржлив и да учи преку размена на искуства. 

Честото користење на овие методи од страна на локални, национални и меѓународни 

организации и невладини организации дава голем придонес за младите. 

 
 

СОРАБОТКА СО ВЛАДАТА ВО ОБЛАСТА НА НЕФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

АЛБАНИЈА 
 

Во Албанија, која е избрана за младински главен град, во моментов се организираат тркалезни 

маси и други заеднички акции за да се препознае дека НФУ е многу тешка задача бидејќи 
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постои огромен јаз кога станува збор за соработката помеѓу граѓанските организации и владата. 

 

Албанската влада во моментов има преземено некои чекори во политиките за развој на младите, 

но треба многу повеќе да се направи на стратегијата што исто така постои, како и на 

признавањето на сертификатите дадени во областа на неформалното образование. Албанската 

влада презеде некои чекори во развојните политики за младите, но без поддршка од граѓанските 

организации и оние кои работат на нив долги години, тие никогаш не можат да ги добијат 

вистинските и конкретни резултати што им се потребни на сите. 

 

БУГАРИЈА 
 

Во Бугарија, меѓународното истражување на ПИСА од 2019 година покажува дека 47% од 

деветоодделенците не го покриваат минималното ниво на писменост, што значи дека речиси 

половина од нив не разбираат што прочитале. Во овој поглед, на НФО се гледа како на 

долгоочекуваниот спасител кој ќе ги надополни празнините и дефицитите на формалното 

образование. 

 
Некои од чекорите преземени за да се решат овие проблеми се: 

 АКТ за Национална Библиотека (Закон за јавно Читалиште) ги регулира можностите за 

неформално образование за деца и возрасни. 

 Министерството за образование и наука го спроведе проектот - „Креирање систем за 

идентификација и препознавање на неформално стекнатите знаења, вештини и 

компетенции“. (2012-2014); 

 Правилник за условите и постапката за евалуација на стручните знаења, вештини и 

компетенции стекнати со неформално учење или самообразование.; 

 Фондација „Учиме за Бугарија“ - создава програма која подготвува, обучува и поддржува 

нови наставници во бугарскиот училишен систем. Неформално, фондацијата се обидува 

да ги подготви наставниците за работа во најтешките училишта 

- каде на учениците им недостасува функционална писменост. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

НФО е тесно поврзано со концептот на социјална еднаквост, односно давање еднакви можности 

на сите. Важно е да се истакне дека постојат разлики во пристапот кон формалното образование 

за жените и мажите, особено оние кои доаѓаат од руралните средини. Различниот третман се 

одразува првенствено на полето на образованието и вработувањето, а НФО има за цел да го 

намали овој јаз и да помогне да се постигне живот и вработување во урбаните и руралните 

средини. Во Босна и Херцеговина постои општ проблем кој се рефлектира во фактот што 

образовниот систем не е прилагоден на потребите на пазарот. Овој проблем се рефлектира и во 

маргинализацијата на неформалното образование за возрасни. 

 

Некои анализи и истражувања укажаа на проблемите што постојат во областа на неформалното 

образование во Босна и Херцеговина: 
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 мал процент на дипломи и сертификати издадени од неформални образовни 

организации на нивните успешни студенти, кои се признати; 

 НФО е недоволно развиено за да ги задоволи современите барања на пазарот на трудот; 

 стратешкото планирање во неформалното образование е недоволно, што е причина за 

недефинирано и непланирано функционирање. 

 

ГРЦИЈА 
 

Кога зборуваме за Грција и соработката со Владата, ситуацијата е горе-долу иста како во 

повеќето земји. 

 

 Според законот 4763/2020, НФО се однесува на учење со некаква поддршка за 

учење што се материјализира преку планирани активности во однос на 

когнитивните цели и времето на располагање за учење. Може да се однесува на 

програми поврзани со професионални вештини, образование за возрасни, како и 

основно образование за предвремено напуштање на училиштето. 

 Според закон 4115/13, ЕОППЕП (Национална организација за сертификација на 

квалификации и стручно насочување). ЕОППЕП е национално тело за 

акредитација на влезни и излезни вредности за неформално образование и 

неформално учење. ЕОППЕП функционира како национална структура за 

европски мрежи кои управуваат со прашањата за квалификации и европски 

алатки за транспарентност и мобилност. 

 

ЕОППЕП развива и имплементира сеопфатни национални системи за акредитација на 

неформално и неформално учење и обезбедува научна и техничка поддршка во дизајнот и 

спроведувањето на националните политики за насочување во кариерата, како и обезбедувањето 

такви услуги во Грција. ЕОППЕП има за цел да обезбеди квалитет во: 

 

a) инпути: акредитирани даватели на услуги кои спроведуваат програми за стручно 

образование, развиени според акредитирани стандарди и спецификации, врз основа на 

акредитирани професионални профили, вработуваат акредитирани обучувачи за 

возрасни, со помош на акредитирани експерти за услуги за поддршка за социјално 

загрозените групи; 

b) резултати од учењето: акредитирани знаења, вештини и компетенции стекнати преку 

неформално и информално учење и сертификација на квалификации; 

c) услуги за професионално водство и советување: одржливи услуги и алатки за поддршка 

на граѓаните од сите возрасти, како и образовни информации во согласност со 

најновите ИКТ апликации. 

 

Што се однесува до валидацијата на НФУ предвидено во структурите претставени во ова 

поглавје, Законот 4763/2020 предвидува валидација на образовните програми на КДВМ од 

страна на ЕОППЕП, како и валидација на резултатите од учењето на КДВМ. 

 

ИТАЛИЈА 
 

Во Италија, соработката со владата е малку комплицирана, особено затоа што во областа на 

неформалното образование владата обезбедува флексибилност на различни региони да имаат 

своја стратегија за овие теми. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQolKC15UWtF7_bt00e9XOKpB6w0y8rsCXCkyfK1zLBM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGXTNg17faVZkOCZZZ9QiPieOaCcd_WFK60B0Sg6GXAU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGXTNg17faVZkOCZZZ9QiPieOaCcd_WFK60B0Sg6GXAU
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Регионот на Сардинија има своја стратегија за НФО. Во нашиот случај, за тоа сме зборувале 

неколку пати, а моментално постои систем за сертификација на компетенции, кој е многу 

комплициран и дефинитивно не е прилагоден на моменталните потреби и состојби. 

 

Како и да е, во постојан разговор сме со регионалните институции за да работиме заедно на 

препознавање на младинската работа и личноста на младинскиот работник, како и важноста на 

акциите за мобилност. 

Она што е многу важно е дека има многу добра соработка со Универзитетот во Сардинија. 

Потпишан е протокол за признавање на кредити преку учество во активности за НФО во 

странство. 

 

Факт е дека младинската работа не е законски призната во Италија. На регионално ниво, постои 

можност да се направи список на младински работници кои би ги опфатиле релевантните 

вештини, како и барањата што би требало да ги исполнуваат за да бидат на списокот на 

младински работници. 

Исто така, на национално ниво се случуваат различни работи: да споменеме една, 

италијанската Национална агенција за млади заедно со Универзитетот во Неапол Федерико II 

ја создадоа првата магистерска диплома за младински работници, што значи дека постои идеја 

дополнително да се препознае оваа улога на национално ниво или барем да се изградат 

капацитетите на луѓето во оваа област. 
 

КОСОВО 
 

Со оглед на тоа што Косово има развиена национална регулаторна рамка која е во согласност 

со препораките на Советот за признавање на НФО, постои добра соработка со Владата. 

Владата сака да даде неизмерен придонес во развојот на младинските политики, особено во 

развојот на НФО и волонтерството. Во секоја земја од Западен Балкан треба да работиме на 

развивање на најквалитетно образование. 

 

Она што е приоритет во иднина е преку низа повици за млади кои ќе постојат директно да ја 

бараме поддршката од Владата, со цел заедно со младите да се вклучиме во развојот на 

младинските политики. 

 

ЦРНА ГОРА 
 

Соработка со владата постои во сегментот за поддршка на информални активности на различни 

начини. Има организирање тркалезни маси, учество на настани кои се стриктно поврзани со оваа 

тема, работни групи поврзани со Закон за млади, Гаранции за млади, Закон за волонтерсто. 

 

Ова е еден од начините каде има соработка. Младински работник, како што е случајот во некои 

земји во регионот, не постои како предпрофесионален ангажман. Има многу дупки во 

постоечките закони кои треба да се променат. Во Црна Гора веќе не постои Министерство за 

млади, туку Дирекција за спорт и млади, како што постоеше пред неколку години. Големиот 

проблем во Црна Гора е самиот квалитет на образованието. Граѓанските организации имаат 

голем капацитет кога станува збор за оваа област. Поради оваа причина, потребна е подобра 

соработка меѓу двата сектора за заедно да се дојде до подобро и заедничко решение. 
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Во Северна Македонија имаше обиди да се соработува со владата за да се постигне решение, 

но за жал без успех. 

 

Во последните неколку години го донесовме Законот за младинско учество и младински 

политики, според кој секоја општина во Северна Македонија треба да отвори младински центар. 

Така, во 2021 година е објавен повик за обука на младински работници за добивање сертификати. 

На оваа обука се сертифицираа вкупно 14 младински работници. Овие сертифицирани 

младински работници ќе имаат можност да работат во младински центри кои општината ќе ги 

отвори. 

 

Оваа година ќе се одржи уште една обука за младински работници. Згора на тоа, во минатото 

на еден универзитет постоеше генерација која исто така студираше младинска работа, но бројот 

на студенти кои ја студираа таа програма не е познат. 

 

СРБИЈА 
 

Самата организација има имплементирано многу меѓународни и национални проекти кои 

инкорпорирале различни методи и практики на НФО во специфични работни средини за млади. 

Претежно беа организирани работни групи формирани од Министерството за млади и спорт во 

кои организациите можеа да учествуваат во процесите на донесување одлуки поврзани со 

признавањето на НФО (2015 и сега 2022 година). Исто така локалните акциски планови се 

ревидирани во различни заедници, но проблемот е што не сите локални општини имаат локални 

младински акциски планови или ниту пак локални младински канцеларии. На пример, Нови Сад, 

вториот по големина главен град во Србија, има локален младински акциски план, но нема 

локална канцеларија за млади повеќе од 5 години, така што има несогласувања околу 

географијата, развојот на политиките и младинските активности. 

 

Според најновите податоци презентирани на годишното генерално собрание на НАПОР (јануари 

2022 година), има повеќе од 200 младински работници и младински лидери сертифицирани од 

НАПОР и повеќе од 450 сертифицирани младински работници на претходни универзитетски 

курсеви се акредитирани од Универзитетот Јонкопинг во Шведска и имплементирани од 

Институтот за социјално образование ПРОНИ и Центарот за младинска работа во Нови Сад. 

 

Повеќето младински работници, поради системот и неговата инхерентна политичка атмосфера 

што не го поддржува, ги напуштаат кариерите на младинските работници и ги менуваат 

професиите, кои се попопуларни и побарани на пазарот на трудот. 

 

СЛОВЕНИЈА 
 

Секоја година во Словенија, евалуацијата на знаењата, вештините и компетенциите на 

возрасните, стекнати преку неформално и информално учење, е од се поголема важност за 

поединецот и општеството. Во 2007 година под покровителство на Министерството за 

образование и спорт беше изготвена Стратегија за доживотно учење во која се дефинирани 

главните мерки што треба да се спроведат за да се имплементира концептот и стратегијата за 

доживотно учење во нашите услови за живеење, работа и образование (Министерство за 

образование и спорт, 2007 година). 
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Во изминатите две децении во Словенија се одржуваа експертски дебати со акцент на 

идентификација и препознавање на неформално и информално стекнатото знаење, во 1990- тите 

овие дебати станаа погласни и првите иницијативи беа формализирани во 2000 година со 

воспоставување систем на верификација и валидација на националните професионални 

квалификации, што овозможува стекнување на професионални квалификации врз основа на 

покажано и докажано знаење, вештини и компетенции стекнати од поединци надвор од 

формалниот образовен систем, најчесто преку работно искуство. 

 

Првата мерка што воведе признавање и евалуација на информалното, и информално стекнатото 

знаење во практиката во Словенија беше воспоставувањето систем за верификација и 

сертификација на националните професионални квалификации (во понатамошниот текст НПК), 

пропишани со Националниот закон за стручни квалификации од 2000 година. 

 

Системот НПК им овозможува на поединците да се стекнат со национална професионална 

квалификација (стекнување професија, а не диплома) врз основа на нивното (работно) искуство, 

кое го проверува одредена стручна комисија. Овозможува вреднување на знаењата, вештините 

и компетенциите стекнати надвор од формалниот училишен систем преку идентификување, 

евидентирање и оценување со валиден документ, сертификат. Бидејќи процесот на 

сертификација е побрз од формалниот образовен процес, тој овозможува брзо прилагодување на 

промените на пазарот на трудот, како и поголема флексибилност и вработливост на поединците. 

Системот НДК користи неформално и информално стекнато знаење, особено во областа на 

пазарот на труд и вработувањето. 

 

Во Словенија се воспоставени два законски регулирани патишта или две основни намени за 

препознавање на неформално стекнатото знаење, за: 

 понатамошна вклученост во формалното образование (продолжување на прекинато 

образование или продолжување на повисоко ниво, промена на насоката на образованието итн.), и за 

 признавање на професионални квалификации (систем на национални професионални 

квалификации) на пазарот на трудот. 

 

ТУРЦИЈА 
 

Обемот на неформалното доживотно учење во Турција го спроведува Министерството за 

национално образование. Обуките ги организираат Центрите за јавно образование, кои се исто 

така поврзани со Министерството, со цел децата, младите и возрасните да стекнат знаења и 

вештини. Овие обуки ги организираат специјализирани обучувачи. 

 

Принципите на неформалното образование усвоени од државата во Турција се следните: 

 Пристапност; 

 Релевантност; 

 Континуитет; 

 Валидност; 

 Планирање; 

 Отвореност за иновации и развој; 

 Волонтирање; 

 Образование; 

 Доживотно учење; 

 Наука и интегритет; 

 Соработка и координација; 
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И покрај систематското обезбедување на таков широк опсег на НФО во Турција, делот што го 

спроведуваат невладините организации и младинската работа се уште не е законски признат. 

Сепак, има проблеми во нивното професионално признавање, вклучително и од државните 

тренери, а социјалните права не се доволно развиени. 

 

Иако младинската работа во Турција од ден на ден се зголемува, државата се уште не ги признава 

младинските работници. Сепак, во јавноста недостигаат информации за дефиницијата за 

младински работник. Всушност, оваа дефиниција често се споредува со младинските лидери кои 

работат во рамките на Министерството за млади и спорт. Всушност, повеќето луѓе не го ни 

гледаат младинскиот работник како професија. 

 

Дури може да се тврди дека „волонтерството“ на терен создава пречка за признавање на 

младинската работа како професија, во условите во Турција. А сепак, треба многу повеќе да се 

направи за соработка со владата за да младиот работник добие професионално признание. 

 

ШТО ВЕЛАТ МЛАДИТЕ ЗА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО НИВНАТА 

ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА: 
 

Младите како иницијатори за промени во општеството дадоа свој преглед на темата преку 

локални активности, што ни даде дополнителен фидбек да ги предложиме. 

 

Во Албанија, младите веруваат дека НФУ е најефективниот начин на учење бидејќи многу се 

разликува од традиционалното учење што го користат во формалниот систем. Младите би сакале 

да бидат поприсутни во активности кои вклучуваат НФУ и би сакале да видат дека НФУ може 

да биде подостапно за самите млади луѓе. 

 

Во Бугарија, сегашната состојба е тоа што младите луѓе, наставниците, воспитувачите и 

младинските работници често се исцрпени од дигиталната транзиција, младите имаат поголема 

веројатност да ги гледаат активностите за НФУ како дополнителни мачни задачи. 
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Младите исто така гледаат на НФУ како надвор од границите на училишната програма: онлајн 

курсеви, воннаставни активности, спортски програми, едукативни курсеви, семинари итн. Во 

зависност од видот на активноста, младите луѓе може да го замислуваат НФУ како нешто 

забавно и корисно, или, како што споменавме погоре, како нешто тешко и досадно. 

 

Во Босна и Херцеговина, младите го дефинираат НФУ како алатка која им помага да се подобрат 

надвор од училишниот систем. Многу организации даваат можности за НФУ, но од друга страна, 

одличното време одвоено од училиштето едноставно не им дозволува да се посветат на НФУ 

колку што сакаат. Она што дефинитивно претставува колапс е дека е потребна подобра 

соработка меѓу владите и граѓанските организации. 
 

 

Во Грција, младите луѓе го дефинираат НФУ како алтернативна / комплементарна форма на 

формално образование, преку кое стекнуваат работно искуство патувајќи во друга земја, 

развивајќи вештини за странски јазици и учествувајќи во волонтерска работа за да придонесат 

за општеството. Тоа се луѓе кои се заинтересирани за континуирано учење, подобрување на 

нивните вештини и компетенции. Во средина која постојано се развива, зголемувањето на 

знаењето се случува со експоненцијално темпо, а барањата на пазарот на труд постојано се 

менуваат. Затоа, обуката и дообразувањето се постојан приоритет за денешниот младински 

работник. 
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Во Италија, младите го дефинираат НФУ како забавен начин за учење врз основа на искуство, 

а не на теорија. Тие обично го поврзуваат со меѓународна соработка, патување и интеркултурно 

учење бидејќи најчесто се навикнати да го гледаат во рамките на Еразмус + или слични програми. 

Честопати нема разлика помеѓу неформалното и информалното учење. Методологијата на НФО 

и НФУ што произлегува од тоа е нешто релевантно за животот, но и за развојот на пазарот на 

трудот. За младите е поинтересно, поангажирани, полесно се поврзуваат и учат преку него и 

покорисно. Некои од трансверзалните вештини развиени преку него не можат да се научат на 

ист начин како и другите пристапи. Затоа е важно да се вложат напори за да се разбере како да 

се потврдат овие достигнувања и да се препознаат. 
 
 

 
Во Косово, за време на спроведувањето на локалните активности, учесниците беа прашани 

како го дефинираат НФУ и што знаат за тоа и имаше големи разлики помеѓу селата и градовите. 

Конкретно, во едно мало село каде што се спроведувала локална активност во училиштето, околу 

5 млади од 20 го слушнале терминот и 2 знаеле што е НФУ. Единствената причина што ја знаеја 

беше затоа што беа дел од меѓународен проект беше спроведувањето на некои активности со 

нивното училиште. Од друга страна, на Универзитетот во Приштина на Педагошкиот оддел, 

повеќето студенти штотуку го слушнале поимот без точно да го знаат значењето. Врз основа на 

јазикот, тие рекоа дека тоа е комбинација на формално и информално учење, но без да имаат 

предвид што значи тоа и кои активности може да се вклучат во НФУ. За тие луѓе, НФУ е 

дефинирано како образовен процес надвор од училницата / училиштето / универзитетот, со 

активности кои можат да им помогнат да растат на личен, едукативен и професионален начин. 
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Во Црна Гора, младите гледаат на неформалното учење како на форма каде што можат да се 

најдат себеси и своите работни места во иднина. 

Младите во руралните средини имаат многу помалку можности, но се трудат да ја покажат 

својата неизмерна мотивација и да си дадат шанса. Треба да се работи на зајакнување на 

институционалната рамка, развој на програми за млади и давање повеќе можности. 
 
 

 
Во Северна Македонија, неформалното учење е спротивно на формалното и структурираното 

учење, што значи дека е пофлексибилно и им овозможува на младите да учат преку различни 

методи и да ги покажат своите начини на учење на порелаксиран и креативен начин. Како 

заклучок, неформалното учење ни помага нам и на младите да станеме подобра верзија од 

себеси, но сепак, имаме уште многу да направиме на полето на неформалното учење, мораме 

тесно да соработуваме со општината, со владата, да најдеме решение да биде признато со закон. 
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Во Србија, сите испитаници слушнале за неформално образование и го дефинирале како 

суштински дел од развојот на секој млад човек и како највреден ресурс кој им служи на младите. 

Преку оваа форма на учење, младите стануваат креативни и иновативни и суштински дел од 

развојот на секој млад човек поради различниот пристап што неформалното учење го користи за 

решавање на проблеми поврзани со методите на формално образование. 

 

Производството на информации содржани во книгите развива еден вид способност, додека 

учењето на неформален начин дава 

можност за учење на различни начини, кои 

се поинтересни за младите. Преку 

неформалното образование младите ја 

учат слободата на изразување, што значи 

право на живот или право на образование, 

но факт е дека многу млади растат не 

знаејќи ги овие основни работиОсвен тоа, 

неформалното образование има многу 

поширока улога, не учи да бидеме 

толерантни, ни овозможува да се сретнеме 

со колеги од различни земји, помага да се 

елиминираат предрасудите и 

конфликтите и ни остава вредни знаења 

како суштинска карактеристика. Образованието е структурирано и планирано надвор од 

формалниот образовен систем, каде што наставниците/обучувачите/лидерите ги водат 

учесниците низ процесот на учење за да постигнат резултати од учењето. 

 

Во Словенија секогаш има две страни, па можеме да ги поделиме во две групи. Првата група 

го дефинира неформалното учење како забавен, интересен, пријатен и наградувачки начин за 

учење нови работи и запознавање нови луѓе. Тие тоа го гледаат како можност да научат работи 

што ги интересираат, па автоматски ги прави порелевантни. Другата група може да смета дека 

НФУ е здодевно, бескорисно и непотребно. За среќа, првата група е поголема и уште поширока, 

предвидувањата се дека во Словенија НФУ ќе биде уште повеќе интегрирано во секојдневниот 

живот на 

младите. Главната причина е 

брзиот развој и еволуција на 

политичкиот, социјалниот и 

економскиот простор, што бара 

постојано вклучување на 

младите. Младите би сакале 

повеќе да се зборува за 

неформалното учење во 

институциите за формално учење 

и во организациите. Тие ја 

изразија потребата почесто да се 

изнесуваат на виделина 

можностите за неформално 

учење. Тешко им е кога треба 

сами     да     најдат     можности. 

Синергијата меѓу формалното и 

информалното мора да стане уште посилна. 
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Во Турција, оваа нова техника во други работни теми, за да можам да ги приспособам на 

различни теми со ревидирање на активностите што ги реализиравме преку презентирање на нови 

идеи. Дополнително, младите изјавија дека ова е пријатен начин на учење, а бидејќи нивното 

учество е поактивно во процесот на 

учење, се памети она што го учат. Вклучете 

повеќе неформално образование во нивните 

животи на учење. Исто така, да се зголеми 

препознавањето на компетенциите што им ги 

носи неформалното учење за да можат да го 

внесат влијанието на неформалното учење 

врз нивните личен развој и вештини во 

нивните професионален живот. 

Методите на неформално учење се 

подеднакво важни не само за младите, туку и 

за возрасните. Личниот развој и учење 

започнуваат во детството, но продолжуваат во текот на животот. Ширењето на неформалното 

учење низ животот е важно не само професионално, туку и за подобар квалитет на живот. Во таа 

смисла сметаме дека треба да се зголемат областите на примена и препознавање на 

неформалното образование и за тоа се бориме. 

 

 

ПРЕПОРАКИ: 

 
За да имаме вистински и ценети резултати кога зборуваме за НФУ, треба да создадеме подобра 

комуникација со државните институции и да им претставиме јасна слика, поради што треба да 

имаме посебен дел во секоја држава каде што неформалното учење ќе препознае. 

 

Од друга страна, треба да се работи на дополнителна едукација на младите, да им се објасни дека 

НФУ не е само курс или обука, туку НФУ е нешто што се случува секој ден. Родителите како 

главна поента на детето мора да бидат запознаени со се. Ситуацијата на Балканот е многу 

специфична. Се уште постојат патријархални општества и затоа е неопходно да се обезбеди 

дополнителна едукација на родителите. 

 

Неформалното учење мора да биде поддржано и признаено на локално и на национално ниво. 

Таа мора да биде достапна за сите и да е покриена од владата. Таа мора да биде ажурна, да ги 

покрие денешните потреби на младите. И што е најважно, вештините и знаењата стекнати преку 

активностите од неформално учење мора да се земат предвид кога станува збор за валидација. 

Фактот дека неформалното учење треба да ги поддржува и да придонесе за барањата на 

формалното учење доволно зборува за неговата важност и е показател дека само формалното 

учење не е доволно. А особено во време на пандемија, формалното образование пропаѓа под 

товарот на сите предизвици со кои се соочуваат наставниците, воспитувачите и младите во 

денешната ситуација. Во оваа смисла, на неформалното образование се гледа како на 

долгоочекуваниот спасител кој ќе ги надополни празнините и недостатоците на формалното 

образование на кое му е потребна поддршка, а особено инспирација. 
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Треба да се направи повеќе за промовирање на неформалното учење и младите треба да бидат 

поддржани за да продолжат да се подобруваат преку средства и методи кои се ефективни за нив. 

Професијата младински работник и нејзината важност мора да се препознае и овие експерти да 

бидат поддржани од Владата за да можат да се спроведе ефективна и корисна работа со младите. 

Треба да се обезбеди буџет на локално или национално ниво за спроведување на активностите 

за неформално учење, така што тие ќе бидат достапни за сите и повеќе луѓе за да можат да имаат 

корист од нив. Исто така, ваквите активности треба подлабоко да се разгледуваат како дел од 

училишната програма бидејќи нивното влијание е значајно. 

Второ, соработката помеѓу училиштата и образовните центри/организации во областа на 

неформалното учење треба да се зајакне од повеќе причини. На овој начин, процесот на 

неформално учење би бил поефикасен и попривлечен за учениците. Педагошките 

професионалци обично се премногу исцрпени од нивните редовни дневни обврски и 

принудувањето дополнителни воннаставни активности може да доведе до намалена ефикасност 

и мотивација на учениците. Затоа, улогата на образовните центри/организации е клучна за 

справување со оваа сериозна пречка во процесот на спроведување на корисни активности за 

неформално учење. 

 

Областа на која треба најмногу работа и внимание е препознавањето на неформалното учење. 

Европската унија поддржува активности кои им даваат видливост и вредност на вештините 

стекнати преку неформално или информално (независно) учење. Овој процес на валидација е 

поврзан со воведувањето на сеопфатен систем, вклучувајќи регулаторна рамка, институции, 

методологија за верификација на знаењата и вештините итн. Неговата цел е да го олесни 

пристапот до стручната обука и пазарот на трудот. 

 

На национално ниво, во секоја земја треба да се формира институција за да: 

 

1) воспостави соодветна регулаторна рамка; 

2) се креира одредена методологија за валидација; и 
3) со регулирање на оваа практика, треба да работи ефикасно и корисно во 

препознавањето на НФУ. 

 

Преку тесна соработка со општината, училиштата, другите граѓански организации и различни 

чинители, може да се подобри состојбата во НФУ и работата на афирмација на НФУ. 

 

САЛТО (SALTO) има развиено европска стратегија за обука за обучувачи и младински 

работници кои работат во странство, но националната рамка во повеќето земји не е во согласност 

со овие стандарди.. 

 

Некои од методите кои организациите учеснички ги препознаа како важни во решавањето на 

овој проблем се: 

 

Комбинираните активности треба да се прават со употреба на формални и неформални 

образовни методи со младите во училиштата. Треба да се развијат интегрирани наставни 

програми кои ќе се користат во училиштата користејќи методи на НФО; 

 

 Подобра соработка со институциите; 

 Подобра соработка во граѓанскиот сектор; 

 Меѓународна поддршка за организациите и влијание врз националните влади, а 

подоцна и врз институциите на ЕУ; 
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 Курсеви преку отворено и далечинско образование: курсеви кои се слични по структура 

и методологија лице в лице, но кои се одвиваат преку поштенска кореспонденција или 

преку електронски средства и социјални мрежи, а кои ги обединуваат инструкторите и 

студентите кои не се заедно во училницата; 

 Сесии кои комбинираат теоретска настава со практична обука обезбедена за време на 

конференција или конгрес; 

 Поради подобро вработување и други можности за младите луѓе, неформалното учење 

мора да има многу поструктурирана видливост во смисла на валидација од различни 

засегнати страни, како што се деловните компании, јавната администрација и услугите; 

 Интегрирање на програмите за неформално учење заедно со формалните, креирајќи 

мешани наставни програми и програми за учење во одредени области; 

 Кодифицирајте го она што веќе се прави преку неформално учење иако тоа не се 

нарекува вака и користете го како пример; 

 Креирајте специфични програми за неформално учење за специфични задачи / вештини 

/ работни места; 

 Обезбедете демонстрации за тоа како неформалното учење може да ги промени 

животите и да изгради кариери; 

 Создадете тековна панел-дискусија со институции, претприемачи и други релевантни 

чинители за да разговарате за тоа како да се развие стратегија за признавање и да се 

забележат чекори напред. 

 
 

Важноста на неформалното образование, како што општо се практикува од младинските НО и 

другите даватели на услуги на национално или локално ниво, помага да се обезбеди сеопфатен 

пристап кон образованието и зајакнувањето на младите луѓе. Неформалното образование не 

само што го надополнува формалното образование што го обезбедуваат училиштата, туку може 

и да ги надополни недостатоците во формалното образование. Граѓанските организации во 

соработка со владата треба да работат заедно за да се постигне заедничко решение во однос на 

признавањето на неформалното учење. 
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Организации кои учествуваа во изработката на публикацијата: 
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